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  ملخص سیاسة تحالف االتفاقیة اإلطاریة

  األطراف: مؤتمرل مراقب صفة لھا التي الدولیة الحكومیة المنظمات اعتماد مراجعة
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 ؟الدولیة الحكومیة لمنظماتل مراقبال صفة مراجعة إلى نحتاج لماذا
ً  دوراً   الدولی��ة الحكومی��ة المنظم��ات تلع��ب  المھ��م م��ن ل��ذلك،و .ھ��ادعمو اإلطاری��ة االتفاقی��ة تنفی��ذ ف��ي المس��اھمة ف��ي مھم��ا

 تص�بح ك�ي المتبع�ة واإلج�راءات قواع�دال فإن ذلك، ومع االتفاقیة. في األطراف مؤتمر دورات في تھامشاركو احضورھ
 ال�دورة من�ذ تح�دیثھا یتم لم ،اھاعتماد بعد الصفة هھذ على وتحافظ األطراف، مؤتمرل مراقب الدولیة الحكومیة المنظمات

 . 2007 عام في األطراف لمؤتمر الثانیة
 

 )7/29FCTC/COP/ الوثیق�ة( األط�راف مؤتمرل السابعة دورةال إلى  اإلطاریة االتفاقیة سكرتاریة تقریر في  تم كما
ً  إحاطتھا  بش�كل التب�غ ش�ركات م�ع مش�تركة أنش�طة ف�ي الدولی�ة الحكومی�ة المنظم�ات م�ن الم�راقبین بع�ض بمش�اركة علما
 االتفاقی��ة تنفی��ذ أج��ل م��ن المتح��دة األم��م منظوم��ة داخ��ل السیاس��ات تن��افر الوض��ع ھ��ذا وض��حی ق��د ).15 (الفق��رة مس��تمر

 التبغ. لمكافحة العالمیة الجھود یقوض وقد ،اإلطاریة
  

 المؤقت األعمال جدول من 8-7 بالبند  الوثیقة ھذه تتعلق

 الرئیسیة التوصیات
 ف�ي ال�وارد الق�رار مش�روع في المطروحة التوصیة اإلطاریة االتفاقیة تحالف عمید •

 الحكومی�ة المنظمات اعتماد لمراجعة إجراء لوضع /COP/7/29FCTC الوثیقة
 دوري؛ بشكل األطراف لمؤتمر مراقبین صفة لھا التي الدولیة

 عق�ب المراجع�ة إج�راء تفاص�یل وضحت أن األطراف مؤتمرل السابعة للدورة ینبغي •
 الخص��وص، وج��ھ عل��ى .ةالمقترح�� الدولی��ة الحكومی��ة المنظم��ات استقص��اء عملی��ة
منظم��ة الص��حة العالمی��ة اإلطاری��ة بش��أن  اتفاقی��ة مكت��ب الم��ؤتمر یف��وض أن ینبغ��ي

 وإص�دار الدولیة الحكومیة المنظمات استقصاء على الردود لمراجعة مكافحة التبغ 
 م��ن األط��راف م��ؤتمر مراقب��ي اعتم��اد عل��ى لإلبق��اء إم��ا األط��راف م��ؤتمرل توص��یة

 ُوض�عت الت�ي العملی�ة غ�رار عل�ى ،هإلغ�اء أو ھتعلیق� أو الدولیة الحكومیة المنظمات
 مراقب؛ صفة لھا التي الحكومیة غیر المنظمات وضع لمراجعة

ً  األط��راف م��ؤتمر یطل��ب أن یج��ب المس��ألة، ھ��ذه مناقش��ة قب��ل •  عل��ى تح��دیثات أیض��ا
 ط�رح ی�تم التبغ. شركات تدخل لمنع المتحدة األمم منظومة مؤسسات سیاسة نموذج

 بین المشتركة المتحدة األمم عمل فرقةل السابع االجتماع في االعتمادھ سیاسةال ھذه
 لل��دورة ینبغ��ي ومكافحتھ��ا. المعدی��ة غی��ر األم��راض م��ن بالوقای��ة المعنی��ة الوك��االت

 ةوأی� تلك السیاسة نموذج بین السیاسات اتساق ضمنت أن األطراف مؤتمرل السابعة
 األطراف؛ مؤتمر وضعھا مراجعة ةعملی

ً  ض�منت أن األط�راف مؤتمرل السابعة للدورة ینبغي •  تخ�ذیُ  ق�رار أي یراف�ق أن أیض�ا
 الداخلي. النظام على الداعمة التعدیالت اإلجراء ھذا مثل وتشغیل نشاءإل
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 الدولیة الحكومیة المنظمات العتماد ةالحالی الصفة
ً  مراقب صفة منح 2007 عام في الثاني األطراف مؤتمر في األطراف قررت  الدولی�ة الحكومی�ة المنظم�ات لكاف�ة تلقائی�ا

 الوحید الشرط وكان 20031. إلى 2000 عام من األصلیة اإلطاریة االتفاقیة مفاوضات في مراقب بصفة شاركت التي
 الص�حة منظم�ة م�ع رس�میة عالق�ات لھا كونی أن الوقت ذلك في مراقب صفة على الدولیة الحكومیة المنظمات حصولل

 الدولیة. الحكومیة المنظمات لھذه المراقب لصفة مراجعة أي ھناك یكن لم الحین، ذلك ومنذ العالمیة.
 

ً  أصبح  1-30 الم�ادة حس�ب بالطل�ب تتق�دم أن مراقب صفة على للحصول الجدیدة الدولیة الحكومیة المنظمات على لزاما
 م�ؤتمرل مراق�ب تص�بح أن ف�ي ترغ�ب الت�ي الجدیدة الدولیة الحكومیة المنظمات أن المادة تذكر حیث ،الداخلي النظام من

ً  بالطلب تتقدم أن یمكن األطراف  االتفاقی�ة س�كرتاریة عل�ى یج�ب ھأن� إال بھ�ا، الخاص�ة الداخلی�ة الحوكم�ة إلج�راءات وفقا
 مس��ودة م��ن 18 و 17 والفق��رتین التب��غ) ش��ركات ت��دخل بش��أن( اإلطاری��ة االتفاقی��ة م��ن 3-5 الم��ادة تأخ��ذ أن اإلطاری��ة

 الطلبات. ھذه في النظر عند االعتبار في تفاقیةاال
 

  الدولیة الحكومیة لمنظماتل المراقب صفة لمراجعة اإلطاریة االتفاقیة سكرتاریة اقتراح
 العریض�ة الخط�وط یوض�ح )1 رف�قالم( ق�رار مش�روع األط�راف م�ؤتمرل السابعة الدورة إلى السكرتاریة تقریر یتضمن
 الدولی�ة الحكومیة المنظمات من مراقبینال على سیكون .الدولیة الحكومیة المنظمات من للمراقبین محتملة مراجعة لعملیة

 یطلب ).COP / FCTC / 7/29 ةالرسمی وثیقةال( من 2 رفقالم في مسودتھ توجد ،استقصاء وإعادة تعبئة سنتین كل
 ،اإلطاری��ة االتفاقی��ة اجتماع��ات ف��ي الدولی��ة الحكومی��ة المنظم��ات مش��اركة ع��ن معلوم��ات عل��ى الحص��ول االستقص��اء

 اإلطاری�ة، االتفاقی�ة تنفی�ذ ل�دعم عملھ�ا كیفی�ة ع�ن وتفاص�یل التب�غ، مكافح�ةب المتعلق�ة الفعالی�ات من غیرھا في مساھمتھاو
 تقری�راً  میتق�دل السكرتاریة قرارال مشروع سیفوض التوجیھیة. ومبادئھا 3- 5لمادةل منظمة كل بتنفیذ المتعلقة والمعلومات

 .ستقصاءاال اھذ نتائج بشأن األطراف مؤتمر إلى
 

 سیاس�ة إلى منظمة أیة تفتقر وحیثما التبغ شركات مع مباشر غیر أو مباشر المصالح في تضارب على التعرف یتم ماحیث
 ... ھ��ا][طل��ب ... تق��دیم عی��دت" أن المنظم��ة ل��ىع أن یقت��رح الق��رار مش��روع ف��إن ،التض��ارب اھ��ذ لمث��ل للتص��دي رس��میة

 ).3 الفقرة ،1 رفقالم"( تورطال أو المصالح تضارب حل بعد مراقب] صفة على لحصولل[
 
 المقترح ستقصاءاال متابعة حول التفاصیل من مزیدال األطراف لمؤتمر السابعة دورةال طلبت أن ینبغي 

 المنظم�ات اعتم�اد لمراجع�ة إج�راء وض�عل القرار مشروع في المطروحة توصیةال  اإلطاریة االتفاقیة تحالف عمید یدعم
 السیاس�ات اتس�اق م�ن المقترح�ة العملیة ستحسن دوري. بشكل األطراف لمؤتمر مراقبین صفة لھا التي الدولیة الحكومیة

 مس��اھمات فھ��م عل��ى األط��راف م��ؤتمر س��اعدتس كم��ا إلطاری��ة.ا االتفاقی��ة بتنفی��ذ یتعل��ق فیم��ا المتح��دة األم��م وك��االت ب��ین
ً  التب�غ، ش�ركات م�ع تورط أي وكذلك أفضل، نحو على اإلطاریة االتفاقیة لتنفیذ الدولیة الحكومیة المنظمات  للمب�ادئ وفق�ا
 االتفاقیة. من 3-5  للمادة التوجیھیة

 
 م�ا یوض�ح ال الق�رار مش�روع ف�إن الخص�وص، وج�ھ عل�ى الالزم�ة. التفاصیل إلى یفتقر المقترح اإلجراء فإن ذلك، ومع
 ف�ي ال�وارد االستقص�اء عل�ى الدولی�ة الحكومی�ة المنظم�ات م�ن الم�راقبین ردود تقی�یم عن�د تطبیقھا سیتم التي المعاییر ھي
ً  ل�یس فإن�ھ المث�ال، س�بیل عل�ى .2 رفقالم  ك�ون الدولی�ة الحكومی�ة المنظم�ات علی�ھ بن�اءً  قیمتُ س� ال�ذي األس�اس م�ا واض�حا

 اللتزام��ات التوجیھی��ة المب��ادئ ھ��ذه تش��یر حی��ث ،ال أم 3-5 لم��ادةل التوجیھی��ة المب��ادئ م��ع متوافق��ة وأنش��طتھا سیاس��اتھا
ً  الواضح غیر ومن الدولیة. الحكومیة المنظمات لتزاماتال ولیس اإلطاریة، االتفاقیة أطراف  التقییم سیتم كان ذاإ ما أیضا

 تض��ارب عل��ى التع��رف ت��م إذا المث��ل،وب .همع��اییر س��تكون وكی��ف ،المتص��ور مأ الحقیق��ي المص��الح تض��ارب أس��اس عل��ى
 بینم�ا المعنی�ة الدولی�ة الحكومی�ة بالمنظم�ة الخاص�ة مراق�بال لص�فة س�یحدث م�ا یوض�ح ال الق�رار مشروع فإن لمصالح،ل

 .المسائل ھذه حل على تعمل
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 التبغ: شركات مع تفاعل أي یكون أن ینبغي ،المثالیة الناحیة من
 

 ممكن حد أقصى إلى اً محدود •
 أو التفاعل ھذا مثل عن ناجم محتمل أو حقیقي تعاون أو شراكة وجودل تصور أي خلق تجنبت بطریقة ویجري •

 .أجلھ من

 المنظم�ات م�ن مراق�ب أي كان إذا ما بشأن قرارال من كجزء الفردیة الظروف في النظر بعض إلى حاجة ھناك تكون قد
 تعلیق��ھ أو االعتم��اد ھ��ذا إلغ��اء ینبغ��ي ك��ان إذا م��ا أو ،ال أم ب��ھ الخاص��ة مراق��ب ص��فةب یح��تفظ أن یج��ب الدولی��ة الحكومی��ة

 ذل��ك ف��ي بم��ا واض��حة، مع��اییر عل��ى بن��اءً  االعتب��ارات ھ��ذه إج��راء م��ن ب��د ال لك��ن .المقت��رح االستقص��اء ج��راءإل متابع��ةك
 م��ع تجری��ھ تفاع��ل أي ش��فافیةو ،اإلطاری��ة االتفاقی��ة تنفی��ذ ل��دعم أنش��طتھاو ،المعنی��ة الدولی��ة الحكومی��ة المنظم��ة یةص��الح
 .ال أم اإلطاریة االتفاقیة تنفیذ تقویض على قادر ھذا فھل ،الصناعة مع تفاعل ھناك كان وإذا التبغ، شركات

 
 بع��ض األط��راف م��ؤتمرل الس��ابعة ال��دورة وض��حت أن اإلطاری��ة االتفاقی��ة تح��الف وص��يی العملی��ة، ھ��ذه تلتعقی��دا ونظ��راً 

 عملی�ة ُوض�عت عن�دما .الدولی�ة الحكومی�ة المنظم�ات استقص�اء عل�ى ال�ردود متابع�ة تنفیذ كیفیة حول اإلجرائیة التفاصیل
 لمراجع�ة الص�الحیة مكتبال ُمنح ،األطراف لمؤتمر ةالسادس الدورة في الحكومیة غیر للمنظمات المراقب صفة مراجعة
 تكان� إذا م�ا ح�ول الص�لة) ذات المب�ررات (م�ع األط�راف مؤتمر إلى توصیات وتقدیم الحكومیة، غیر المنظمات تقاریر
 س�ن ینبغ�ي ك�ان إذا م�ا ق�ررت أن األط�راف م�ؤتمرل الس�ابعة ال�دورة رغ�بت قد .تتوقف أم علقتُ  أم ستستمر مراقبال صفة

 أن ینبغ�ي فكی�ف ب�نعم، اإلجاب�ة كان�ت وإذا ة،المقترح الدولیة الحكومیة المنظمات مراجعة عملیة من كجزء مماثل إجراء
 معاییره. تكون

 
 ب�ین المش�تركة المتح�دة األم�م عم�ل فرق�ةل الس�ابع االجتم�اع ف�إن المتح�دة، األم�م منظوم�ة ف�ي السیاس�ات اتس�اق حی�ث من

 یتبن��ى أن المحتم��ل وم��ن س��یناقش أكت��وبر) 27-25( ومكافحتھ��ا ی��ةالمعد غی��ر األم��راض م��ن بالوقای��ة المعنی��ة الوك��االت
 تح�دیثات طل�ب م�ن األط�راف م�ؤتمر یتأكد أن یجب التبغ. شركات خلتد منع بشأن المتحدة األمم منظمات سیاسة نموذج

 أي اس�تخدام م�ن یتأك�د أن ویج�ب ب�ھ، ةالخاص� الدولی�ة الحكومیة المنظمات مراجعة عملیة مناقشة قبل السیاسة ھذه على
 .المقاییس من أدنى كحد  ھاتوصیاتل موضوعة مراجعة عملیة

 
 الداخلي النظام على الالزمة التعدیالت

 الدولی��ة الحكومی��ة المنظم��ات ف��رز إج��راء بش��أن  األط��راف م��ؤتمرل الس��ابعة ال��دورة إل��ى الس��كرتاریة تقری��ر یتض��من ال
 ال�داخلي النظ�ام عل�ى تع�دیالت إلدخ�ال  األط�را م�ؤتمرل السابعة الدورة اقتراح وال )COP / FCTC / 7/29 الوثیقة(

 م�ع یتن�اقض وھ�ذا أعاله. المذكورة الممارسات لتدوین إضافیة مادة إلى إشارة أي ) اCOP/ / FCTC 7/31 (الوثیقة
 الداخلي. النظام من 3-31 المادة في تفصیلھا تم التي الحكومیة، غیر المنظمات يمراقب مراجعة عملیة

 
 المنظم�ات اعتم�اد لمراجع�ة إج�راء لوض�ع تخ�ذیُ  ق�رار أي رافقیُ  أن من األطراف مؤتمرل السابعة الدورة تأكدت أن ینبغي

 المث�ال، س�بیل عل�ى ال�داخلي. النظ�ام عل�ى المناس�بة التعدیالت األطراف لمؤتمر المراقب صفة لھا التي الدولیة الحكومیة
 م�ؤتمر یق�رر مراجع�ة عملی�ة أي تفاص�یل تح�دد 30 الم�ادة تح�ت مادة األطراف مؤتمرل السابعة الدورة تضیف أن یمكن

 .وضعھا األطراف


